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DETALHAMENTO DO PROFITERE 

 

REQUISITOS PARA INICIAR O CURSO PELO PROFITERE:  

• Curso universitário completo; 
• Para iniciar pelo módulo PROFITERE, além de diploma universitário, os  

estudantes precisam: 
o Ter cursado um mínimo de 60 horas de formação em coaching em 

cursos (ACTP ou ACSTH ou CCE); 
OU 

o Já possuir credencial ACC ou PCC da ICF. 
 

CONTEÚDO 

• Estabelecendo um acordo de coaching (Além do contrato);  

• O que é coaching - Definição, Fundamentos e Ética; 

• Dançar a música do cliente ; 

• Ser Coach; 

• Fazer Coaching: Escuta Ativa e Comunicação Direta; 

• Fazer Coaching: Questionamento Poderoso; 

• Ter: Visão, Plano de Ação, Estabelecimento de Metas; 

• Distinguindo os níveis: ACC, PCC E MCC - nas  11 Competências; 

• Código de ética ICF: Mantendo a ética e os padrões profissionais 

• Venda ética; 

• Marketing para coaches. 

 

Mentoria em grupo 
SESSÕES DE COACHING OBSERVADAS: Participantes recebem coaching em 
relação às competências observadas enquanto praticam o coaching. A 
observação é apreciativa e reforça o comportamento  correto. Os colegas 
também praticam a observação apreciativa definindo que evidências perceberam 
das competências praticadas. Relatório escrito  e a gravação é encaminhada aos 
participantes 24 horas após a conferência 

Mentoria individual 
Três horas de mentoria após a realização de trabalho de campo e de casa. 
Quando o participante recebe o feedback de comportamentos e competências 
observáveis 
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Trabalhos de campo e estudo individual: 
• Trabalho de Campo 1 - Praticar 6 horas com os outros alunos;  

• Trabalho de Campo 2 - Praticar 12 horas com cliente;  

• Estudo Individual 1 - Estudo de casos;  

• Estudo Individual 2 - Leitura de 04 livros e Relatórios. 

 

Carga Horária 

No total são 102 horas (presencial em classe + conferência telefônica + estudo 
individual + trabalho de campo + leituras e relatórios + prova). 
 

Presencial: 56 horas (7 dias)  

Por telefone - 18 horas de Mentoria em Grupo  + Três horas de Mentoria 
Individual. 

Trabalho de campo e estudo individual: 
• 6 horas de prática com outro aluno; 

• 12 horas de prática com cliente; 

• Estudo de casos - 4 horas; 

• Leituras e relatórios - 2 horas. 

Total da carga horária de trabalhos e estudo (previsto): 24 horas (Em até 1 ano)  

Prova prática: 1 hora 

Metas de Aprendizagem 

Assim como dentro de cada semente de rosa existe a rosa inteira, dentro de cada 
pessoa existe um coach, ansioso para se desenvolver. Modelar a melhor prática, 
ensinar pelo exemplo. Primeiro, aprender a Ser Coach, depois, aprender a Fazer 
Coaching. Porque se o SER é priorizado, o FAZER fica mais fácil! 

Filosofia de Coaching 

O coach e o processo funcionam melhor quando o coach aprende a criar modelos 
sob-medida para o cliente, abrindo mão de metodologias prontas. O cliente sabe 
as respostas. Ele é o melhor expert sobre a vida dele. Não existe gente defeituosa 
porque a natureza não cria lixo, às vezes as pessoas perdem integridade, mas 
podem recuperá-la se tiverem o apoio que necessitam. 

Instrutores 

Eliana Dutra - MCC - Brasil  e  Melina Kunifas – PCC - Brasil  

Quando e onde ocorrerá o programa 

De duas a três vezes ao ano - no Brasil ou em Portugal. 
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Idioma usado no programa 

Português (Brasil) 

Como o programa é realizado 

Módulo 
Horas 

presenciais 
Conferências 

telefônicas 
Trabalho de 
casa/campo 

Mentoria 
individual 

Prova 
Prática 

Módulo 
Profitere 
Coach 

4 dias 
De 8:30h às 
18:30h e 
3 dias 
De 8:30h às 
18:30h 

18 horas de 
mentoria em 
grupo por 
Conferência 
telefônica  

25 horas para 
trabalhos de 
campo e de 
casa. 3 
feedbacks 
por escrito 

3 horas 
realizadas 
após a 
entrega de 
cada 
trabalho 
de campo 

Gravação 
de 30 
minutos 
de uma 
sessão 
de 
coaching 

  

 

Políticas de desistência e devolução 

• Serão aceitos cancelamentos, por escrito, até 30 dias antes do evento, com 
restituição de 80% do valor pago ou faturado. Após esta data não haverá 
restituição; 

• Até um dia útil antes do evento poderá haver substituição por outro 
participante;  

• Não será reembolsada a taxa dos participantes que não comparecerem aos 
eventos;  

• Em caso de doença grave, o estudante poderá repor as aulas perdidas na 
turma seguinte quando houver vaga. 

 


